
Introduction.

SCIENTOLOGI
Gjør verden til et bedre sted

Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron
Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og
enkelheten ved sitt åndelige jeg.

Scientologi består av spesifikke aksiomer som definerer de underliggende
årsakene og prinsippene i tilværelsen, og et enormt område av observasjoner
innenfor humaniora. Den er en filosofisk helhet som bokstavelig talt gjelder for
alt liv.

Denne omfattende kunnskapsmengden resulterte i to anvendelser av emnet:
For det første en teknologi mennesket kan bruke til å øke sin åndelige bevissthet
og oppnå friheten søkt innen mange store filosofier. Og for det andre et stort
antall fundamentale prinsipper mennesker kan bruke til å forbedre sine liv. På
dette andre anvendelsesområdet tilbyr faktisk Scientologi intet mindre enn
praktiske metoder for å forbedre ethvert aspekt ved vår tilværelse – midler til å
skape nye måter å leve på. Og fra dette kommer det materialet du skal til å lese.

Dataene som blir presentert her, samlet fra L. Ron Hubbards skrifter, er bare
ett av verktøyene som kan finnes i Scientologi-håndboken. Den er en omfattende
veiviser, og inneholder tallrike anvendelser av Scientologi, som kan brukes til å
forbedre mange andre områder av livet.

I dette heftet har redaktørene tilføyd en kort introduksjon, praktiske øvelser
og eksempler på vellykket anvendelse.

Mange nye fenomener om mennesket og livet er beskrevet i Scientologi.
Derfor kan du støte på uttrykk på disse sidene som er ukjente for deg. Disse er
beskrevet første gang du støter på dem, og i ordlisten bakerst i heftet.

Scientologi er til for å brukes. Den er en praktisk filosofi, noe man gjør. Ved
å bruke disse dataene, kan du forandre tilstander.

Millioner av mennesker som ønsker å gjøre noe med tilstandene de ser rundt
seg, har anvendt denne kunnskapen. De vet at livet kan forbedres. Og de vet at
Scientologi virker.

Det vil du også finne ut hvis du bruker det du leser på disse sidene til å hjelpe
deg selv og andre.

DEN INTERNASJONALE SCIENTOLOGIKIRKEN

I din nærmeste Scientologikirke eller -misjon (disse kan du finne på
www.scientology.org) kan du ta kurs for å øke din forståelse og få ytterligere
materialer for å utvide kunnskapen din.



Hvorfor er noen mennesker oftere syke enn andre? Hvorfor er noen
ulykkesfugler? Og finnes det en grunn til at noen lever livet som på
en følelsesmessig berg-og-dal-bane? De har det bra den ene dagen og
dårlig den neste.

Det finnes en grunn, og den har intet med gudene, skjebnen eller
stjernenes posisjon å gjøre. Den faktiske årsaken bak dette fenomenet,
og løsningen på det, er blitt forklart i Scientologi.

L. Ron Hubbard var i stand til å se gjennom kompleksitetene i
menneskers atferd, og oppdage de underliggende faktorene som
forklarer fenomenet undertrykkelse hos mennesker. For det er
undertrykkelse fra andre som forårsaker disse tilsynelatende tilfeldige
hendelsene. I utdragene fra hans verker i dette heftet vil du finne
ut hvordan du gjenkjenner mennesker som vil deg vondt, og dem som
burde være dine venner. Du vil finne ut hvorfor noen mennesker gjør
det dårlig i livet, og hvordan du kan hjelpe dem til å få det bra igjen.
Du vil lære om mekanismene bak denne destruktive, men hverdagslige
situasjonen, og måter å motvirke den på. Det er data som umiddelbart
og konkret virkelig kunne endre livet ditt, akkurat som de har endret
livet til andre. n
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et finnes bestemte karakteregenskaper og mentale hold-
ninger som forårsaker at om lag 20 prosent av et folk
voldsomt motsetter seg enhver aktivitet eller gruppe som
arbeider for forbedring. 

Det er kjent at slike folk har antisosiale tendenser.

Når den juridiske eller politiske strukturen i et land blir
slik at den favoriserer slike personligheter i betrodde

stillinger, da vil alle de sivilisasjonsskapende organisasjonene i landet bli
undertrykt, og det følger et barbari med kriminalitet og økonomisk tvang.

 Forbrytelser og kriminelle handlinger begås av antisosiale personligheter.
Pasienter på institusjoner sporer vanligvis tilstanden sin tilbake til kontakt
med slike personligheter.

Dermed ser vi at det innenfor områdene statsledelse, politiaktiviteter
og mental helse, for å nevne noen få, er viktig å være i stand til å oppdage og
isolere denne personlighetstypen for å beskytte samfunnet og enkeltpersoner
mot de destruktive konsekvensene av at man lar slike personer ha frie tøyler
til å skade andre.

 Siden de bare utgjør 20 prosent av befolkningen, og siden bare 2 ½ prosent
er virkelig farlige, ser vi at vi med svært liten anstrengelse kunne forbedre
samfunnets tilstand betraktelig.

 Velkjente, til og med berømte eksempler på en slik personlighet, er selvsagt
Napoleon og Hitler. Dillinger, Pretty Boy Floyd, Christie og andre berømte
kriminelle var velkjente eksempler på den antisosiale personligheten. Men med
en slik rollebesetning i historien overser vi de mindre berømte eksemplene, og
oppfatter ikke at slike personligheter eksisterer i livet her og nå, er svært vanlige
og ofte uoppdagede.

DEN ANTISOSIALE
PERSONLIGHETEN
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Når vi sporer opp årsaken til at en forretningsvirksomhet mislykkes, vil
vi et eller annet sted i dens rekker uunngåelig oppdage den antisosiale
personligheten, travelt opptatt.

I familier som går i oppløsning, finner vi vanligvis at den ene eller den
andre av de involverte partene har en slik personlighet.

Der hvor livet har blitt hardt og mislykkes, vil en trent observatørs grundige
gransking av området avsløre en eller flere slike person

Siden det er 80 prosent av oss som prøver å få ting til å gå bra, og bare 20
prosent som prøver å hindre oss, ville livet vårt vært mye lettere å leve hvis vi
var godt informert om de nøyaktige manifestasjonene til en slik personlighet.
På denne måten kunne vi oppdage den og spare oss selv for mange nederlag
og mye hjertesorg.

Det er derfor viktig å undersøke og liste opp kjennetegnene på den
antisosiale personligheten. Siden dette emnet påvirker dagliglivet til så mange,
bør skikkelige folk absolutt bli bedre informert om det.

En relativt liten 
del av et folk, ca. 
20 prosent, har 
antisosiale 
kjennetegn. De 
forårsaker 
vanskeligheter for 
de gjenværende 
80 prosentene 
som ikke står i 
forhold til hvor 
mange de er.
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Kjennetegn

Den antisosiale personligheten har følgende kjennetegn:

1. Han eller hun snakker bare i svært generelle vendinger. «De sier ...»
«Alle mener ...» «Enhver vet ...» og lignende uttalelser blir brukt til stadighet,
særlig ved ryktespredning. Når man spør: «Hvem er alle ...», viser det seg
vanligvis å være én kilde, og ut fra denne kilden har så den antisosiale
personligheten diktet opp det han eller hun foregir å være den samlede
oppfatningen til hele samfunnet.

Dette er naturlig for dem, siden hele samfunnet for dem er noe stort,
fiendtlig og generelt, spesielt rettet mot den antisosiale.

2. En slik person kommer stort sett med dårlige nyheter, kritiske eller
fiendtlige bemerkninger, invalidering og generell undertrykkelse.

«Sladrekjerring» eller «budbringer av onde tidender» eller «ryktesmed»
beskrev en gang slike personer.

Det er verdt å legge merke til at en slik person ikke kommer med noen
gode nyheter eller rosende bemerkninger.

3. Den antisosiale personligheten endrer kommunikasjon til det verre
når han eller hun viderebringer en beskjed eller nyheter. Gode nyheter blir
stoppet, og bare dårlige nyheter, som gjerne er «pyntet på», blir brakt videre.

En slik person later også som om han viderebringer «dårlige nyheter» som
i virkeligheten er oppdiktede.

4. Et særtrekk, og en av de triste tingene ved en antisosial personlighet,
er at han ikke reagerer på behandling eller forbedringsforsøk.

5. Rundt en slik person finner vi kuede eller syke bekjentskaper eller
venner, som når de ikke er drevet til faktisk vanvidd, likevel oppfører seg
på en forkrøplet måte i livet; de mislykkes og får ikke til noe.

Slike mennesker skaper problemer for andre.

Når den antisosiale personlighetens nære forbindelse blir behandlet eller
utdannet, har han ikke noen stabil gevinst, men får snart tilbakefall eller mister
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sine fordeler ved kunnskapen, fordi han er under den undertrykkende
innflytelsen fra den andre.

Når de får fysisk behandling, blir slike forbindelser vanligvis ikke friske i
løpet av forventet tid, men blir verre og har dårlige rekonvalesenser.

Det er helt nytteløst å behandle, hjelpe eller utdanne slike personer så
lenge de fortsetter å være under innflytelse av den antisosiale forbindelsen.

Mesteparten av de sinnssyke er sinnssyke på grunn av slike antisosiale
forbindelser, og blir ikke lett friske av samme grunn.

Urettferdig nok ser vi sjelden den antisosiale personligheten faktisk
befinne seg i en institusjon. Bare «vennene» og familien hans befinner seg der.

6. Den antisosiale personligheten velger rutinemessig ut feil mål.

Hvis et dekk er punktert fordi vedkommende har kjørt over spiker, vil han
eller hun forbanne en ledsager eller noe/noen som ikke er årsak til problemet.
Hvis radioen i naborommet står for høyt på, sparker han eller hun katten.

Hvis A er den åpenbare årsaken, skylder den antisosiale personligheten
uunngåelig på B, C eller D.

7. Den antisosiale kan ikke avslutte en handlingssyklus. Enhver
handling går gjennom en rekkefølge der handlingen startes, fortsettes så lenge
det er behov for det, og fullføres som planlagt. I Scientologi kalles dette en
handlingssyklus.

Slike blir omgitt av ufullførte prosjekter.

8. Mange antisosiale personer tilstår åpent de mest skremmende
forbrytelser når de blir tvunget til å gjøre det, men har ikke den minste
ansvarsfølelse for dem.

Handlingene deres har lite eller ingenting å gjøre med deres egen vilje.
Ting «skjedde bare».

De har ingen følelse av korrekt årsakssammenheng, og er særlig ute av
stand til å føle noen anger eller skam for det de har gjort.
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9. Den antisosiale personligheten støtter bare destruktive grupper, og
raser mot og angriper enhver gruppe som arbeider for forbedring eller
konstruktive ting.

10. Denne type personlighet godtar bare destruktive handlinger, og
bekjemper konstruktive eller hjelpende handlinger eller aktiviteter.

Man oppdager ofte at særlig kunstneren er en magnet for personer med
antisosiale personligheter, som i kunsten hans ser noe som må ødelegges. Og
på en fordekt måte, «som en venn», går de i gang med å prøve.

11. Det å hjelpe andre er en aktivitet som driver den antisosiale
personligheten nesten berserk. Aktiviteter som ødelegger i hjelpens navn,
støttes derimot nøye.

12. Den antisosiale personligheten har liten sans for eiendom. Etter hans
oppfatning er den ideen at noen eier noe, bare noe man later som, som
påskudd for å narre folk. Ingenting eies egentlig noensinne.

Den grunnleggende årsaken

Den grunnleggende årsaken til at den antisosiale personligheten oppfører
seg slik han eller hun gjør, ligger i en skjult skrekk for andre.

For en slik person er ethvert annet vesen en fiende, en fiende som åpenlyst
eller skjult må ødelegges.

Fikseringen deres er at overlevelse i seg selv avhenger av å «holde andre
nede» eller å «holde folk uvitende».

Hvis noen skulle love å gjøre andre sterkere eller mer oppvakte, ville den
antisosiale personligheten lide de forferdeligste kvaler, som om han personlig
var i fare.

De tenker at hvis de har så mange vanskeligheter med svake eller dumme
folk rundt seg, så ville de gå til grunne dersom noen skulle bli sterke eller
oppvakte.

En slik person har ingen tiltro, i den grad at det grenser til skrekk. Dette
er vanligvis maskert og uoppdaget.

7



Når en slik personlighet blir gal, er verden full av marsboere eller FBI-folk,
og hver person han møter, er egentlig en marsboer eller en FBI-agent.

Men størstedelen av slike mennesker viser ingen ytre tegn på sinnssykdom.
De er tilsynelatende ganske fornuftige. De kan være svært overbevisende.

Det som er listet opp ovenfor, er imidlertid ting som en slik person ikke
kan oppdage hos seg selv. Dette er så sant at hvis du syntes du gjenkjente deg
selv i noe av det ovennevnte, er du helt sikkert ikke antisosial. Selvkritikk er
en luksus den antisosiale ikke kan tillate seg. De må ha rett, fordi de ut fra egen
bedømmelse befinner seg i stadig fare. Hvis du beviste at en av dem tok feil,
kunne du til og med gjøre ham eller henne alvorlig syk.

Bare den mentalt sunne, avbalanserte personen prøver å korrigere
oppførselen sin.

Lettelse

Hvis du ved hjelp av en skikkelig søking og oppdagelse lukte bort fra
fortiden din de antisosiale personene som du har kjent, og hvis du så avbrøt
forbindelsen, kunne du oppleve en stor lettelse.

Likedan kunne det skje både sosiale og økonomiske forbedringer hvis
samfunnet erkjente at denne personlighetstypen var et sykt vesen, på samme
måte som man nå isolerer folk med kopper.

Det er ikke sannsynlig at ting blir særlig bedre så lenge 20 prosent av
befolkningen får lov til å dominere og skade livet og fremdriften til de resterende
80 prosentene.

Slik flertallsstyre er vår tids politiske handlemåte, burde flertallets mentale
sunnhet komme til uttrykk i vårt dagligliv uten denne forstyrrelsen og
ødeleggelsen fra de sosialt syke.

Det som er synd her, er at de ikke vil tillate seg selv å bli hjulpet, og de ville
ikke reagere på behandling dersom man forsøkte å hjelpe dem.

En forståelse av og evne til å gjenkjenne slike personligheter kunne
frembringe en stor forandring i samfunnet og i livene våre.
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Den antisosiale 
personligheten har en 
skjult skrekk for andre.

Alle andre mennesker
er fiender som skjult

eller åpenlyst må
ødelegges.

Et tegn på en antisosial
personlighet er at han
hovedsakelig kommer

med kritiske eller
fiendtlige bemerkninger,
invalidering og generell

undertrykkelse.

Ikke vær lei deg. 
Ikke alle er 

født med talent.
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DEN SOSIALE 
PERSONLIGHETEN

Med all sin engstelse er mennesket tilbøyelig til å starte heksejakter.

Alt man behøver gjøre, er å utpeke «folk som går med svarte hatter» som
skurkene, og man kan begynne å slakte ned folk med svarte hatter.

Dette kjennetegnet gjør det svært lett for den antisosiale personligheten å
skape kaotiske eller farefulle omgivelser.

Mennesket er ikke naturlig tappert eller rolig i sin menneskelige tilstand.
Og det er ikke nødvendigvis forbrytersk.

Selv den antisosiale personligheten er på sin forkvaklede måte ganske
sikker på at han handler på den beste måten, og ser vanligvis på seg selv som
den eneste gode personen som finnes, som gjør alt til alles beste. Den eneste
feilen i tankegangen hans er at hvis man dreper alle andre, er det ingen tilbake
å beskytte mot de innbilte ondene. Hans oppførsel i omgivelsene sine og
overfor sine medmennesker er den eneste metoden til å oppdage den antisosiale
eller den sosiale personligheten. Motivene angående dem selv er de samme
– selvoppholdelse og overlevelse. De prøver bare å oppnå dette på forskjellige
måter.

Siden mennesket fra naturens side verken er rolig eller tappert, er enhver
derfor tilbøyelig til i en viss grad å være på vakt mot farlige personer, og derfor
kan heksejakter begynne.

Derfor er det enda viktigere å identifisere den sosiale personligheten enn
den antisosiale personligheten. Man unngår da å skyte den uskyldige på
grunn av rene fordommer eller ren antipati, eller på grunn av en eller annen
forbigående dårlig oppførsel.

Den sosiale personligheten kan lettest defineres ved å sammenligne med
motsetningen, den antisosiale personligheten.

Denne differensieringen er lett å gjøre, og det bør aldri konstrueres noen
test som bare isolerer den antisosiale. På den samme testen må de høyere så
vel som de lavere områdene for menneskets handlinger komme frem.

En test som bare erklærer folk som antisosiale personligheter, uten også
å kunne identifisere den sosiale personligheten, ville i seg selv være en
undertrykkende test. Det ville være som å svare «Ja» eller «Nei» på
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spørsmålet: «Slår du fortsatt din kone?» Enhver som svarte, kunne bli funnet
skyldig. Selv om dette kunne vært en passende mekanisme på inkvisisjonens
tid, ville den ikke passe til moderne behov.

Siden samfunnet holdes i gang, blomstrer og lever utelukkende gjennom
anstrengelsene til sosiale personligheter, må man vite hvem de er, siden de,
ikke de antisosiale, er de verdifulle menneskene. Det er disse menneskene
som må ha rettigheter og frihet. Oppmerksomhet vies den antisosiale kun for
å beskytte og hjelpe de sosiale personlighetene i samfunnet.

Alle flertallsstyrer, siviliserende hensikter og til og med menneskeheten vil
mislykkes hvis man ikke kan gjenkjenne og stoppe de antisosiale personlighetene,
og hjelpe og støtte de sosiale personlighetene i samfunnet. For selve ordet
«samfunn» forutsetter sosial oppførsel, og uten det er det ikke noe samfunn i
det hele tatt, kun et barbari der alle mennesker er i fare enten de er gode eller
dårlige.

Svakheten ved å vise hvordan de skadelige menneskene kan kjennes igjen,
er at disse så bruker kjennetegnene på anstendige mennesker for å få dem
forfulgt og utryddet.

Svanesangen til enhver stor sivilisasjon er den melodien som spilles av
piler, økser eller kuler, brukt av den antisosiale for å drepe de siste anstendige
mennesker.

Regjeringsmakt er kun farlig når den kan bli brukt av og for antisosiale
personligheter. Sluttresultatet er utryddelsen av alle sosiale personligheter, og
det derav følgende sammenbruddet til Egypt, Babylon, Romerriket, Russland
eller Vesten.

I kjennetegnene til den antisosiale personligheten vil du legge merke til at
intelligens ikke er noen ledetråd til den antisosiale. De er smarte eller dumme
eller middelmådige. De som er ytterst intelligente, kan derfor oppnå betydelige
posisjoner, til og med på statsledernivå.

Betydning og evne, eller ønske om å heve seg over andre, er på samme
måte ikke pekepinner for den antisosiale personen. Når de blir betydningsfulle
eller hever seg opp, er de imidlertid ganske synlige på grunn av de vide
konsekvensene av deres handlinger. Men de kan like gjerne være ubetydelige
mennesker eller ha meget beskjedne stillinger, og ikke ønske seg noe bedre.

Derfor er det alene de tolv gitte kjennetegnene som identifiserer den
antisosiale personligheten. Og disse samme tolv med motsatt fortegn er de
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eneste kriteriene på den sosiale personligheten, hvis man ønsker å være
sannferdig med hensyn til dem.

Man kan ikke identifisere eller peke ut en antisosial personlighet ærlig og
presist hvis man ikke også, i den samme undersøkelsen av personen, gransker
den positive siden av livet hans.

Alle personer som utsettes for press, kan reagere med kortvarige glimt av
antisosial oppførsel. Dette gjør dem ikke til antisosiale personligheter.

Den sanne antisosiale personen har et flertall av antisosiale kjennetegn.

Den sosiale personligheten har et flertall av sosiale kjennetegn.

Derfor må man veie det gode opp mot det dårlige før man med sannhet kan
peke ut den antisosiale eller sosiale.

Når man gransker slike saker, er det best med meget omfattende vitneførsel
og bevis. Ett eller to isolerte tilfeller avgjør ikke noe. Man bør gjennomsøke
alle tolv sosiale og alle tolv antisosiale kjennetegn, og treffe en beslutning på
grunnlag av faktiske bevis, ikke meninger.

De tolv viktigste kjennetegnene til den sosiale personligheten er som følger:

1. Den sosiale personligheten er spesifikk når han forteller om ting.
«Ole Nilsen sa ...» «Avisen Dagens Tidende rapporterte ...», og oppgir kilder
til data hvor det er viktig eller mulig.

Han kan bruke de generelle vendingene «de» eller «folk», men sjelden i
forbindelse med å tillegge noen uttalelser eller meninger av en alarmerende
natur.

2. Den sosiale personligheten er ivrig etter å viderebringe gode nyheter,
og motvillig når det gjelder å viderebringe dårlige.

Han vil kanskje ikke engang bry seg med å viderebringe kritikk når det
ikke betyr noe.

Han er mer interessert i å få en annen til å føle seg likt eller ønsket enn at
de føler seg mislikt av andre, og har heller en tendens til å begå feil i retning
av oppmuntring enn i retning av kritikk.

3. En sosial personlighet videregir kommunikasjon uten å endre den
stort, og hvis noe utelates, har han tendens til å utelate skadelige ting.

Han liker ikke å såre folks følelser. Av og til feiler han ved å holde tilbake
dårlige nyheter eller ordrer som virker kritiske eller strenge.

4. Behandling og forbedringsforsøk virker meget bra på den sosiale
personligheten.
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Selv om antisosiale personer noen ganger lover å forbedre seg, gjør de det
ikke. Bare den sosiale personligheten kan lett forandre eller forbedre seg.

Det er ofte nok å påpeke uønsket oppførsel for en sosial personlighet for
fullstendig å endre den til det bedre.

Kriminallovgivning og voldelig avstraffelse er ikke nødvendig for å kontrollere
sosiale personligheter.

5. Venner og forbindelser til en sosial personlighet har en tendens til
å være friske, glade og til å ha høy moral.

En virkelig sosial personlighet skaper ganske ofte forbedring i helse eller
hell bare med sitt nærvær.

I det minste reduserer han ikke de eksisterende nivåene av helse eller moral
hos sine forbindelser.

Når han er syk, blir den sosiale personligheten frisk eller kommer seg på
en forventet måte, og kan ses å være åpen for vellykket behandling.

6. Den sosiale personligheten har en tendens til å velge ut korrekte mål
for korrigering.

Han ordner dekket som er flatt i stedet for å gå løs på frontruten.

Innenfor de mekaniske fagene er han derfor i stand til å reparere ting og få
dem til å virke.

7. Handlingssykluser som er påbegynt, blir vanligvis fullført av den
sosiale personligheten hvis det er mulig.

8. Den sosiale personligheten skammer seg over sine misgjerninger, og
er motvillig med å tilstå dem. Han tar ansvar for sine feil.

9. Den sosiale personligheten støtter konstruktive grupper, og har en
tendens til å protestere eller gjøre motstand mot destruktive grupper.

10. Den sosiale personligheten protesterer mot destruktive handlinger.
Han assisterer konstruktive eller hjelpende handlinger.

11. Den sosiale personligheten hjelper andre, og motarbeider aktivt
handlinger som skader andre.

12. For den sosiale personligheten er eiendom noe som noen eier, og
tyveri eller misbruk av den hindres eller misbilliges.
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Den grunnleggende motivasjonen
Den sosiale personligheten opererer naturlig på basis av det største gode.
Han blir ikke jaget av innbilte fiender, men han gjenkjenner virkelige

fiender når de finnes.
Den sosiale personligheten ønsker å overleve, og ønsker at andre skal

overleve, mens den antisosiale personligheten egentlig og i det skjulte ønsker
at andre bukker under.

Den sosiale personligheten ønsker i hovedsak at andre skal være lykkelige
og gjøre det bra, mens den antisosiale personligheten er svært dyktig til å få
andre til å gjøre det virkelig dårlig.

En hovedledetråd til den sosiale personligheten er faktisk ikke hvor godt
han lykkes, men hvilke motiver han har. Når den sosiale personligheten
lykkes, er han ofte gjenstand for den antisosiales aktivitet, og på grunn av
dette kan han feile. Men hans hensikter inkluderte andre i hans fremgang,
mens den antisosiale bare verdsetter andres undergang.

Med mindre vi kan oppdage den sosiale personligheten og holde ham trygt
borte fra upassende begrensning, og også oppdage den antisosiale og legge
bånd på ham, vil samfunnet vårt fortsette å lide av sinnssykdom, kriminalitet
og krig, og mennesket og sivilisasjonen vil ikke vedvare.

Av alle våre tekniske ferdigheter i Scientologi rangerer en slik differensiering
høyest; siden ingen annen ferdighet kan fortsette hvis den mislykkes, da
grunnlaget ferdigheten hviler på – sivilisasjonen – ikke vil være her til å
fortsette den.

Ikke knus den sosiale personligheten – og ikke unnlat å uskadeliggjøre de
antisosiale i deres bestrebelser på å skade resten av oss.

Bare fordi et menneske hever seg over sine medmennesker eller inntar en
viktig rolle, gjør det ikke vedkommende til en antisosial personlighet. Bare
fordi et menneske kan kontrollere eller dominere andre, gjør det ham ikke til
en antisosial personlighet.

Det er motivene for å gjøre det han gjør, og konsekvensene av handlingene
hans, som skiller den antisosiale fra den sosiale.

Inntil vi innser og anvender de virkelige kjennetegnene på de to
personlighetstypene, vil vi fortsette å være i villrede om hvem våre fiender er,
og derved gjøre våre venner til ofre.

Alle mennesker har begått voldelige handlinger eller unnlatelsessynder
som de kunne klandres for. Det finnes ikke et eneste perfekt menneske i hele
menneskeheten.

Men det finnes dem som forsøker å gjøre det riktige, og dem som
spesialiserer seg på gale ting, og du kan gjenkjenne dem ut fra disse faktaene
og kjennetegnene.
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Sosiale 
personligheter er 
motivert av ønsket 
om å hjelpe andre 
og gjøre det største 
gode for det største 
antall mennesker. 
Størstedelen av 
menneskeheten er 
sosiale 
personligheter.
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 GRUNNLEGGENDE BEGREPER 
OG DEFINISJONER

En sosial personlighet er ofte så nedsunket i sine egne vanskeligheter at
han ikke kan se noen mulighet til forbedring. For ham er alle tilbakeslagene
og alt slitet bare «sånn livet er», eller «slik ting må være». Han har ingen
anelse om at noe slikt som antisosiale personligheter eksisterer, eller at én
(eller flere) av dem har gjort livet hardt for ham.

For å bli klar over at en slik tilstand finnes, kreves det en forståelse av hva
tilstanden er. Her følger grunnleggende uttrykk og definisjoner i forbindelse
med det å oppdage og håndtere antisosiale personligheter og dem som blir
påvirket av dem. Man må forstå disse uttrykkene for å klare å ta for seg og
håndtere personlig undertrykkelse.

Undertrykkende person: (forkortet: «SP» – fra engelsk «suppressive
person».) En person som søker å undertrykke eller kue enhver aktivitet eller
gruppe som vil forbedre ting. En person som undertrykker andre mennesker
i sin nærhet. Dette er personen hvis atferd er beregnet på å være katastrofal.
«Undertrykkende person» eller en «undertrykkende» er et annet navn på den
«antisosiale personligheten».

Potensiell kilde til vanskeligheter: (forkortet «PTS» – fra engelsk «potential
trouble source».) En person som på en eller annen måte er knyttet til og blir
negativt påvirket av en undertrykkende person. Han kalles en potensiell kilde til
vanskeligheter fordi han kan skape en masse vanskeligheter for seg selv og andre.

En indikator på at noen er en potensiell kilde til vanskeligheter, er ikke
hvorvidt den personen ser skremt ut, eller ikke er munter, eller har problemer
med sjefen sin. Disse tingene indikerer ikke om noen er PTS. Indikatorene er
meget presise.

Personen som er PTS, er knyttet til en SP som er antagonistisk til ham. SP-en
forhindrer PTS-en fra å fungere i livet. Derfor kan PTS-en gjøre det bra i livet
eller i en aktivitet, og så når han treffer på eller blir påvirket av SP-en − som
på en eller annen måte invaliderer eller forkleiner ham eller hans bestrebelser
− får han det verre.
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En potensiell kilde 
til vanskeligheter 
har perioder i livet 
da det går bra for 
ham.

Men når han 
kommer under 
innflytelse av en 
undertrykkende 
person ...

... begynner det å gå 
dårlig for ham. Han 
kan bli syk eller 
være utsatt for 
ulykker, og gjøre det 
generelt dårligere i 
livet.

Det går rykter om 
at de kommer til å 

sparke deg!
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Det går bra for en potensiell kilde til vanskeligheter, og så går det ikke bra,
det går bra for ham, og så går det ikke bra igjen. Når det ikke går bra for ham,
er han noen ganger syk.

En person i denne tilstanden kjører berg-og-dal-bane. Uttrykket å kjøre
berg-og-dal-bane betyr å bli bedre og så verre –  personen blir bedre, får det
verre, blir bedre, får det verre. Uttrykket er hentet fra den rutsjebanen i en
fornøyelsespark hvor man kjører oppover og så raser nedover igjen.

En annen indikator på en potensiell kilde til vanskeligheter er at en person
begår feil når det forekommer undertrykkelse. Når en person begår feil eller
dumme ting, er det bevis på at en undertrykkende person er i nærheten.

Det finnes også typer av mennesker som er PTS. De grunnleggende typene
er som følger:

PTS type I
Den første typen PTS person er en som er nært knyttet til en undertrykkende

person i sitt nåværende miljø. Med «knyttet til» menes i nærheten av eller
i kommunikasjon med på en eller annen måte, enten det er en sosial,
familiemessig eller forretningsmessig forbindelse.

En kunstner kan ha en «venn» hele tiden i nærheten, som faktisk er en
undertrykkende person, og som invaliderer hans arbeid og ambisjoner.
Kunstneren kan bli syk eller gi opp arbeidet sitt.

En PTS type I har
en undertrykkende

person der, i sitt
nåværende miljø,

som forsøker å
undertrykke og
invalidere ham.
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En leder som har en undertrykkende person som medarbeider, vil kjøre
berg-og-dal-bane, og kan oppdage at han gjør feil på jobben. Han kan lide
nederlag eller bli syk.

En person kan også holde på med aktiviteter for å øke sine evner og forbedre
sitt eget og andres liv. Denne personen kan være knyttet til en undertrykkende
person. Den undertrykkende personen angriper slike forbedringsaktiviteter og
menneskene som er involvert i dem, fordi den undertrykkende personen er
livredd for at noen skal bli sterkere eller mer dugelig.

Derfor er individer PTS som er nært knyttet (for eksempel gjennom
ekteskap eller familiebånd) til personer som er antagonistiske overfor
forbedringsaktiviteter. I praksis blir disse personene kontinuerlig utsatt for et
slikt press fra personer med utilbørlig innflytelse over dem at de gjør liten
fremgang eller opplever liten forbedring. De er kun interessert i å bevise for
den antagonistiske personen at han eller hun tar feil.

En som er nært 
knyttet til en 
person som går 
imot deres 
forsøk på å 
forbedre seg 
selv, er PTS.

Oslo 
Kvelds-

skole

Slutt å kaste bort tiden din 
på å prøve å forbedre deg. 
Folk kan ikke bli bedre 

enn de er.
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PTS type II

Hos en PTS type II blir en tidligere undertrykkelse restimulert av noen eller
noe i det nåværende miljøet. Når en person blir restimulert, blir en tidligere
negativ hendelse reaktivert pga. lignende omstendigheter i nåtid som nærmer
seg fortidens omstendigheter, og personen kan oppleve smerten og følelsene
som finnes i den tidligere hendelsen. I tilfellet med en PTS type II trenger
ikke vedkommende engang å se den undertrykkende personen for å bli PTS,
men kan bli det ved å se noe som minner ham om den undertrykkende
personen.

Hvis noen for eksempel har blitt undertrykt av en postmann, og ser en
postkasse, kan det være nok til at han begynner å kjøre berg-og-dal-bane selv
om postmannen ikke er i nærheten engang.

En PTS type II har alltid en tilsynelatende undertrykkende person i nærheten
av seg, men dette er ikke den virkelige undertrykkeren av personen som er PTS.
Han forveksler de to, og er PTS bare pga. restimulering, ikke pga. undertrykkelse.

Det er viktig å vite at en undertrykker alltid er en person, et vesen eller
en gruppe vesener. En undertrykker er ikke en tilstand, et problem eller en
konklusjon, avgjørelse eller beslutning som individet selv har gjort.

Type II-PTS-personen blir håndtert av bestemte Scientologi-prosesser.
Dette er eksakte sett med spørsmål eller anvisninger gitt av en person som er
trent i å anvende Scientologi for å hjelpe en person til å finne ut ting om seg
selv og forbedre sin tilstand. Scientologi-prosesser som en PTS type II får,
hjelper ham til å lokalisere den undertrykkende personen og fullstendig fjerne
den utilbørlige innflytelsen som SP-en har hatt på personen som er PTS.

En type II-PTS blir
minnet om den

undertrykkende
personen fra

fortiden av noen
eller noe i sine

omgivelser. Den
egentlige

undertrykkende
personen er ikke

der i nåtiden, men
vedkommendes

innflytelse merkes
likevel.
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PTS type III

I dette tilfellet er den tilsynelatende SP-en (undertrykkende personen) til
en type II spredt over hele verden, og er ofte flere enn alle mennesker som
finnes – for noen ganger har personen spøkelser rundt seg, eller demoner, og
de er bare enda flere tilsynelatende SP-er, men er også innbilte som vesener.

Personen som er type III-PTS befinner seg oftest på et sinnssykehus.
Vedkommende blir best hjulpet ved å gi ham ro og hvile, og ingen behandling
i det hele tatt av mental natur. Personen bør få den nødvendige medisinske
behandlingen som ikke er brutal av natur.

En person som er PTS, er ofte den siste til å mistenke det. Personen kan
ha blitt det midlertidig eller bare litt, eller kan være svært PTS og ha vært det
veldig lenge. Derfor er det aller første trinnet i å håndtere denne tilstanden å
oppnå en forståelse av det grunnleggende i teknologien om potensielle kilder
til vanskeligheter og undertrykkende personer, slik at situasjonen kan bli
håndtert.

Og den kan bli håndtert.

En type III-PTS 
er også under 
innflytelse av en 
undertrykker fra 
sin fortid, men 
de nåværende 
omgivelsene er 
for ham fulle av 
undertrykkere.
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PTS-
HÅNDTERING
PTS-
HÅNDTERING

Det er to stabile data som enhver må ha, forstå og vite er sanne for å oppnå
resultater i håndteringen av personen som er forbundet med undertrykkere.

Disse dataene er:

1. at all sykdom i større eller mindre grad, og alle tabber, stammer direkte
og utelukkende fra en PTS-tilstand

2. at å bli kvitt tilstanden krever tre grunnleggende handlinger: (A)
oppdage, (B) håndtere eller (C) bryte forbindelsen

Personer som blir bedt om å håndtere mennesker som er PTS, kan gjøre
dette meget lett, langt lettere enn de tror. Deres grunnleggende anstøtsstein er
å tro at det finnes unntak, eller at det finnes annen teknologi, eller at de to
ovenstående dataene kan modifiseres eller ikke er omfattende. I det øyeblikket
en person som prøver å håndtere personer som er PTS, blir overtalt til å tro at
det finnes andre tilstander eller årsaker eller teknologi, er han straks fortapt,
og vil tape spillet og ikke oppnå resultater. Og dette er bare for galt, fordi det
er ikke vanskelig, og resultatene kan oppnås.

En PTS person er sjelden psykotisk. Men alle psykotiske personer er PTS,
om så bare til seg selv. En PTS person kan lide av underernæring eller være i
en patologisk tilstand (usunn tilstand forårsaket av sykdom) som hindrer en
rask helbredelse, men samtidig vil han ikke bli helt frisk hvis ikke også PTS-
tilstanden blir håndtert. For han ble disponert for underernæringen eller den
patologiske tilstanden fordi han var PTS. Og hvis tilstanden ikke blir
avhjulpet, uansett hvilken medisin eller ernæring man måtte gi ham, kan det
hende at han ikke kommer seg, og han vil helt sikkert ikke bli permanent
frisk. Dette synes å indikere at det er «andre sykdommer eller årsaker til
sykdommer i tillegg til å være PTS». Det finnes så visst underernæring og
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sykdommer, akkurat som det finnes ulykker og skader. Men merkelig nok
forårsaker personen dem selv, fordi det å være PTS predisponerer ham (gjør
ham mottakelig) for dem.

På en mer forvansket måte snakker leger og ernæringsspesialister alltid om
at «stress» forårsaker sykdom. Selv om de mangler den fulle teknologien, har
de likevel en anelse om at det er slik, fordi de ser at det på et vis er sant. De
kan ikke håndtere det. Likevel gjenkjenner de det, og de sier at det er en
overordnet tilstand når det gjelder forskjellige sykdommer og ulykker. Vel, vi
har teknologien om dette på mer enn én måte.

Hva er denne tingen kalt «stress»? Det er mer enn hva legen definerer det
som – han sier vanligvis at det kommer fra sjokk i forbindelse med operasjon,
eller fysisk sjokk, og her har han et for snevert syn.

En person under stress blir faktisk undertrykt på ét eller flere områder
eller sektorer av livet sitt.

Hvis denne undertrykkelsen blir lokalisert, og personen håndterer eller
bryter forbindelsen, reduseres tilstanden. Hvis han også mottar Scientologi-
prosesser som er rettet mot undertrykkelse av individet, og hvis alle slike
områder av undertrykkelse blir håndtert på denne måten, vil personen
komme seg etter hva som helst forårsaket av «stress».

Vanligvis er personens forståelse av livet eller et hvilket som helst område
av det utilstrekkelig til at han eller hun forstår sin egen situasjon. Han er
forvirret. Han tror at alle sykdommene hans er sanne fordi de finnes i så tunge
bøker!

På et eller annet tidspunkt ble han gjort mottakelig for sykdom eller
ulykker. Når en alvorlig undertrykkelse så oppstod, ble han utsatt for ulykken
eller sykdommen. Og så, med gjentatt lignende undertrykkelse på den samme
kjeden, ble sykdommen eller tendensen til ulykker forlenget eller kronisk.
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Å da si at en person er PTS til sine nåværende omgivelser, ville som
diagnose være svært begrenset. Hvis han fortsetter å gjøre eller være noe
som den undertrykkende personen eller gruppen motsatte seg, kan han bli
eller fortsette å være syk eller ha ulykker.

Faktisk er ikke problemet med PTS så veldig komplisert. Når du har
forstått de to dataene gitt først, blir resten av det ganske enkelt en analyse av
hvordan de gjelder for denne bestemte personen.

En PTS person kan bli hjulpet betraktelig på tre måter:

a. ved å få en forståelse av teknologien om tilstanden

b. ved å oppdage hva eller hvem han er PTS til

c. ved å håndtere eller å bryte forbindelsen

Noen som ønsker eller plikter å finne og håndtere personer som er
PTS, har i tillegg et tidligere trinn: Han må vite hvordan man gjenkjenner en PTS,
og hvordan man håndterer dem når de er gjenkjent. Derfor er det ganske
bortkastet tid å begynne på denne jakten med mindre man har nøye studert
materialene om undertrykkende personer og personer som er PTS, og forstår
dem uten å misforstå de ordene og uttrykkene som er brukt. Det første trinnet
for personen er med andre ord å få en forståelse av emnet og dets teknologi.
Dette er ikke vanskelig å gjøre.

Når dette trinnet er gjort, har ikke en person noen virkelige vanskeligheter
med å gjenkjenne folk som er PTS, og kan lykkes med å håndtere dem, noe
som er svært tilfredsstillende og givende.

La oss se på den letteste måten å gripe dette an på:

i. Gi personen de enklere materialene om emnet, og la ham studere dem,
slik at han kjenner faktorene som «PTS» og «undertrykker». Der og da kan
han få en kognisjon (erkjennelse) og bli mye bedre. Det har skjedd.

ii. Få ham til å diskutere sykdommen eller ulykken eller tilstanden, som
han nå tror kan være resultatet av undertrykkelse, uten mye tilskyndelse og
gransking. Han vil vanligvis fortelle deg at den er her og nå eller var for kort

24



Dutch-Chap11.

tid siden, og vil være fullstendig beredt til å forklare (uten noen lettelse) at den
stammer fra de omgivelsene han er i nå eller var i for kort tid siden. Hvis du
lar det være med det, ville han ganske enkelt være litt ulykkelig og ikke bli bra,
siden han vanligvis diskuterer en nylig ubehagelig opplevelse som har mange
tidligere, lignende erfaringer under seg.

iii. Spør ham om når han kan huske å ha hatt den sykdommen eller en slik
ulykke første gang. Han vil straks begynne å se tilbake og innse at det har
skjedd før. Han vil vanligvis komme tilbake til et punkt tidlig i denne livstiden.

iv. Spør ham nå om hvem det var. Han vil vanligvis fortelle deg det straks.
Og siden du ikke prøver å gjøre noe mer enn å frigjøre ham fra den
restimuleringen som skjedde, gransker du ikke noe videre.

v. Du vil vanligvis finne at han har navngitt en person som han stadig har
forbindelse med! Så du spør ham om han ønsker å håndtere eller bryte
forbindelsen. Siden gnistene virkelig vil sprute i livet hans om han dramatisk
bryter forbindelsen, og hvis han ikke kan se hvordan han kan det, overtaler
du ham til å begynne å håndtere på en gradvis måte. Dette kan bestå av å
pålegge ham litt lett disiplin, så som å kreve at han faktisk besvarer posten sin
eller skriver et hyggelig brev til personen av typen «solen skinner og jeg har
det bra» (dvs. at det er rolig, varmt og vennlig), eller realistisk ser på hvordan
han fikk dem til å forandre seg fra å være kjærlige til å være uinteresserte,
misbilligende eller hatefulle. Det som er påkrevd i håndteringen, er kort sagt
en lett og gradvis fremgangsmåte. Alt du prøver å gjøre, er å BEVEGE
PERSONEN SOM ER PTS, FRA Å VÆRE EFFEKT AV UNDERTRYKKELSE
OVER TIL Å VÆRE I EN POSISJON HVOR HAN ER LETT, MILD ÅRSAK.

vi. Sjekk med personen igjen, om han håndterer, og led ham, alltid på et
forsiktig solen-skinner-og-jeg-har-det-bra-nivå.

Dette er en enkel håndtering. Du kan få kompleksiteter, så som en person
som er PTS til en ukjent person i sin umiddelbare nærhet, som han kanskje
må finne før han kan håndtere eller bryte forbindelsen. Du kan finne folk som
ikke kan huske mer enn et par år tilbake. Men en enkel håndtering slutter når
det ser ganske komplekst ut. Når du støter på slik kompleksitet, kan det
håndteres med mer avanserte prosedyrer i Scientologi.

25



For å kunne håndtere en PTS-
tilstand er det først nødvendig 
å forstå dens mekanismer.

Få personen til å drøfte
sykdommen, ulykken eller

tilstanden hun føler kan
være et resultat av

undertrykkelse.

Personen blir spurt om når hun 
kan huske å ha hatt slike 
ulykker første gang, og 
oppmerksomheten hennes vil 
rette seg mot en tidligere 
hendelse.

Ved å spørre om hvem det
var, vil personen vanligvis
fortelle det med en gang ...

... og når kilden er blitt lokalisert, 
kan personen begynne å bli bedre.

Årsak
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Men denne enkle håndteringen vil skaffe deg ganske mange fjær i hatten.
Du vil bli forbløffet over å oppdage at selv om noen av dem ikke øyeblikkelig
blir friske, så vil medisin, vitaminer og mineraler nå virke, til tross for at de
tidligere ikke gjorde det. Du kan også få noen øyeblikkelige helbredelser, men
innse at du ikke har mislykkes om det ikke skjer.

Ved å gjøre PTS-håndteringstrinnene som er vist i denne delen, har du
imidlertid fått startet på det, og du har rørt opp i ting og fått personen som er
PTS til å være mer bevisst. Bare ved å gjøre dette vil du se at han er mer årsak.

Hans sykdom eller tilbøyelighet til ulykker kan være alt annet enn liten.
Det kan være at du bare lykkes til det punktet hvor han nå har en sjanse til å
bli frisk ved hjelp av ernæring, vitaminer, mineraler, medisin, behandling og
fremfor alt Scientologi-prosessing. Hvis du ikke hadde ristet i tilstanden hans,
hadde han ikke hatt noen sjanse i det hele tatt. For å bli PTS var den første
tingen som skjedde med ham angående sykdom eller ulykker.

Så ikke undervurder hva du kan gjøre for en PTS. Og ikke nedvurder eller
neglisjer PTS-teknologien. Og ikke avvis eller enda verre, tolerer PTS-tilstander
hos folk.

Du kan gjøre noe med det.

Og det kan de også.
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YTTERLIGERE DATA
OM PTS-HÅNDTERING

En person som anvender PTS-teknologi på sitt eget liv eller på en annen
som kjører berg-og-dal-bane, kan støte på en unik omstendighet. Personen
som er PTS, utfører standardhandlingene for å håndtere en person som er
antagonistisk mot ham eller hans aktiviteter på en korrekt måte, men den
antagonistiske kilden fortsetter å være fiendtlig mot personen som er PTS og/eller
hans aktiviteter. I dette tilfellet kan det være nødvendig med trinnet som er
alternativet til å håndtere, nemlig å bryte forbindelsen.

Begrepet å bryte forbindelsen har å gjøre med retten til å kommunisere.

Kanskje den mest grunnleggende rettigheten til ethvert individ, er retten
til å kommunisere. Uten denne friheten forringes andre rettigheter.

Kommunikasjon er imidlertid en toveisstrøm. Hvis man har retten til å
kommunisere, må man også ha retten til ikke å motta kommunikasjon fra en annen.
Det er denne sistnevnte ideen om retten til ikke å motta kommunikasjon som
gir oss vår rett til privatliv.

Disse rettighetene er så grunnleggende at styresmakter har skrevet dem
inn i lover – som f.eks. i den amerikanske «Bill of Rights» (de første ti
tilleggsbestemmelsene til den amerikanske grunnloven, som ble lagt til i 1791
for å beskytte visse borgerrettigheter).

Grupper har imidlertid alltid regulert disse rettighetene i en eller annen
grad. For med friheten til å kommunisere kommer visse enigheter og ting man
er ansvarlig for.

Et eksempel på dette er et ekteskap: I et monogamt samfunn er enigheten
at man bare skal være gift med én person av gangen. Denne enigheten
omfatter å ha seksuell forbindelse med sin ektefelle og ingen andre. Derfor er
det et brudd på enigheten og forsettene for ekteskapet hvis hustruen Silje
etablerte et slikt forhold med noen andre enn sin ektemann Peter. Peter har
rett til å insistere på at enten opphører denne kommunikasjonen, eller så vil
ekteskapet opphøre.
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Håndtere eller bryte forbindelsen

I dette heftet har du sett uttrykket «håndtere eller bryte forbindelsen».
Det betyr ganske enkelt det.

Uttrykket håndtere betyr vanligvis, når det brukes i forbindelse med PTS-
teknologi, å få orden på en situasjon med en annen person ved å anvende
kommunikasjonsteknologien.

Uttrykket å bryte forbindelsen er definert som en selvbestemt avgjørelse en
person har tatt, om at han ikke kommer til å være forbundet med en annen.
Det er å kutte en kommunikasjonslinje (den ruten som en kommunikasjon
går på fra en person til en annen).

Det grunnleggende prinsippet med å håndtere eller bryte forbindelsen
eksisterer i enhver gruppe.

Det er nesten som å prøve å håndtere en kriminell. Hvis han ikke vil la seg
håndtere, tyr samfunnet til den eneste andre løsningen: Det «bryter» den
kriminelles forbindelse med samfunnet. De fjerner med andre ord fyren fra
samfunnet og plasserer ham i et fengsel, fordi han ikke vil håndtere problemet
sitt eller på annen måte slutte å begå kriminelle handlinger mot andre.

Det er samme slags situasjon som ektemannen Peter står overfor i eksempelet
nevnt over. Den optimale løsningen er å håndtere situasjonen med kona Silje
og hennes brudd på deres gruppe-enigheter (ekteskapsenigheter). Men hvis
Peter ikke kan håndtere situasjonen, har han ikke noe annet valg enn å bryte
forbindelsen (å kutte kommunikasjonslinjene i ekteskapet, om så bare ved
separasjon). Å gjøre noe annet ville være katastrofalt, for han er forbundet
med en som er antagonistisk overfor de opprinnelige enighetene, forsettene og
tingene man var ansvarlig for innenfor gruppen (ekteskapet).

En person kan bli PTS av å være forbundet med noen som er antagonistisk
overfor ham selv. For å løse PTS-tilstanden håndterer han enten den andre
personens antagonisme (slik det er beskrevet i materialene i dette heftet),
eller, som en siste utvei når alle forsøk på å håndtere har slått feil, så bryter
han forbindelsen med personen. Han utøver ganske enkelt sin rett til å
kommunisere eller ikke kommunisere med en bestemt person.

Med vår teknologi om å håndtere eller bryte forbindelsen gjør vi faktisk
ikke noe annet enn hva ethvert samfunn, enhver gruppe eller ethvert ekteskap
har gjort gjennom tusenvis av år.
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Retten til å bryte forbindelsen
Bruken av brudd på forbindelsen ble tidligere kansellert i Scientologi. Det

var blitt misbrukt av noen få individer som ikke hadde klart å håndtere
situasjoner som kunne ha blitt håndtert, og som i latskap eller på kriminell
måte brøt forbindelsen, og dermed skapte situasjoner som var enda verre enn
de opprinnelige, fordi det var den gale tingen å gjøre.

For det andre var det dem som bare kunne overleve ved å leve på Scientologis
linjer – de ønsket å fortsette å være forbundet med scientologer. Dermed hylte
og bar de seg hvis noen våget å anvende teknologien om å «håndtere eller bryte
forbindelsen».

Dette stilte scientologer i en ugunstig situasjon.

Vi har ikke råd til å nekte scientologer den grunnleggende friheten som
blir gitt til enhver annen: retten til å velge hvem man ønsker å kommunisere
med eller ikke kommunisere med. Det er ille nok at det finnes regjeringer som
ved bruk av makt prøver å hindre folk i å bryte forbindelsen med dem.

Den nakne sannhet er at det å bryte forbindelsen er et livsviktig verktøy for
å håndtere en PTS-tilstand, og kan være svært effektivt når det blir brukt korrekt.

Derfor ble fremgangsmåten med å bryte forbindelsen tatt i bruk igjen, av
personer som var grundig og standardmessig trent i teknologien for å håndtere
undertrykkere og potensielle kilder til vanskeligheter.

Håndtering av antagonistiske kilder
I det store flertallet av tilfeller der en person har et familiemedlem eller en

nær forbindelse som synes å være antagonistisk overfor ham eller henne, er
det ikke egentlig snakk om at den antagonistiske kilden ønsker at PTS-en ikke
skal bli bedre. Problemet eller opprørtheten kan oftere skapes av en mangel på
korrekt informasjon om hva personen som er PTS gjør. I et slikt tilfelle ville
ikke det å bare få PTS-en til å bryte forbindelsen hjelpe, og ville faktisk vise en
manglende evne til å konfrontere situasjonen hos personen som er PTS. Det
er ganske vanlig at en PTS har en lav konfront (evne til å stå ansikt til ansikt
med uten å trekke seg tilbake eller unngå) når det gjelder personen og
situasjonen. Dette er ikke vanskelig å forstå når man ser på disse faktaene:

a. For å være PTS i utgangspunktet må PTS-en ha begått handlinger mot
den antagonistiske kilden som er skadelige og strider mot overlevelse; og

b. Når man har begått overter, synker ens konfront og ansvar.

Når en person som bruker dataene i dette heftet til å hjelpe en annen,
finner ut at personen er PTS til et familiemedlem, anbefaler han ikke at personen
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bryter forbindelsen med den antagonistiske kilden. Rådet til den PTS-e personen
er å håndtere.

Håndteringen for en slik situasjon er å utdanne ham i teknologien om
PTS-tilstand og undertrykkelse, og deretter dyktig og bestemt lede PTS-en
gjennom de nødvendige trinnene for å gjenopprette god kommunikasjon med
den antagonistiske kilden. For eksempel, når personen som er PTS er scientolog,
løser disse handlingene til slutt situasjonen ved å frembringe en forståelse fra
den antagonistiske kildens side av hva Scientologi er, og hvorfor den PTS-e
personen er interessert og involvert i den.

Når bryter man forbindelsen?
Man kan støte på en situasjon der noen faktisk er forbundet med en

undertrykkende person i nåtid. Dette er en person hvis normale operasjonsbasis
er å gjøre andre mindre, mindre dugelige, mindre kraftfulle. Han ønsker ikke
at noen skal bli bedre i det hele tatt.

Faktisk er en SP absolutt fullstendig skrekkslagen over at noen skulle bli
mer kraftfulle.

I et slikt tilfelle vil ikke PTS-en komme noen vei med å prøve å «håndtere»
personen. Svaret er å kutte forbindelsen.

Hvordan man bryter forbindelsen kommer an på omstendighetene.

Eksempel: Personen bor ved siden av, la oss si, en psykiatrisk klinikk, og
føler seg PTS på grunn av disse omgivelsene. Kuren er enkel – personen kan
flytte til en annen leilighet et annet sted. Han trenger ikke å skrive noe slags
«bryte-forbindelsen-brev» til den psykiatriske klinikken. Han forandrer ganske
enkelt omgivelsene sine – hvilket i praksis vil si å bryte forbindelsen med de
undertrykkende omgivelsene.

Eksempel: Man oppdager at en ansatt ved ens arbeidsplass er en SP – han
stjeler penger, skremmer bort kundene, utraderer andre ansatte, og vil ikke la
seg korrigere uansett hva du gjør. Håndteringen er svært enkel – PTS-en gir
ham sparken, og det er slutten på det hele, der og da!

Individets rett til å kommunisere (eller ikke) med noen er en medfødt frihet.
Å ta denne rettigheten i bruk og bryte forbindelsen med en undertrykkende
person, rettferdiggjør ikke under noen omstendighet å bryte landets lover.

Teknologien om å bryte forbindelsen er essensiell i håndteringen av
personer som er PTS. Den kan spare og har spart liv og utallige problemer og
opprørtheter. Den må bevares og brukes korrekt.
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HVOR LETT DET
ER Å HÅNDTERE

Når man håndterer personen som er PTS, må hovedvekten legges på å
gjøre de nødvendige trinnene på korrekt måte for å håndtere. Hvis det gjøres
korrekt, vil den PTS-e personen bli bedre, slutte å ha problemer, og ikke lenger
kjøre berg-og-dal-bane. Man må forstå enkelheten i det å håndtere personen som
er PTS. Det krever ingen heltemodige eller drastiske håndteringer, og gjøres
svært gradvis. Det trenger ikke å være en eksplosiv håndtering. Den kan være
svært forsiktig. Å håndtere en PTS-tilstand på en gradvis måte frigjør den PTS-e
personen fra innskrenkningene som holder ham tilbake, bringer personen
opp til et forårsakende nivå, og gjør ham i stand til å oppnå et produktivt og
givende liv.

Oppdagelsen av antisosiale eller undertrykkende personer bringer ikke bare
lettelse for de individene det gjelder, men det å gjenkjenne disse personlighetene
og forstå hvilket kaos de skaper, vil bestemt gagne hele samfunnet. Likeledes
vil det å gjenkjenne trekkene til den sosiale personligheten gjøre en i stand til
fornuftig å velge disse som sine venner og bekjente. Med denne kunnskapen
og bruken av den i dagliglivet kan mennesket skape et sunt samfunn og en
sunn sivilisasjon for seg selv, sin familie og menneskeheten. �
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PRAKTISKE ØVELSER
Disse øvelsene vil hjelpe deg til å identifisere og håndtere undertrykkelse
Ved å gjøre dem vil din forståelse av emnet øke.

1 Se deg omkring i omgivelsene dine, og finn et eksempel på antisosial atferd
hos en annen. Legg merke til hvilken antisosial egenskap som personen
demonstrerer. Gjenta dette ni ganger til.

2 Se deg omkring i omgivelsene dine, og finn et eksempel på sosial atferd
hos en annen. Legg merke til hvilken sosial egenskap som personen
demonstrerer. Gjenta dette ni ganger til.

3 Tenk på et antisosialt kjennetegn hos noen du har kjent eller observert.
Tenk så på et sosialt kjennetegn hos den personen eller en annen du
har kjent eller observert. Gjør dette igjen og igjen, ved å få øye på
eksempler på antisosiale eller sosiale kjennetegn hos ulike mennesker
du har kjent eller observert. Gjør dette til du føler deg sikker på din
evne til å gjenkjenne antisosiale eller sosiale kjennetegn hos folk.

4 Finn en venn, slektning eller bekjent som er syk eller kjører berg-og-
dal-bane. Gjør en PTS-håndtering på denne personen, og begynn med å
utdanne personen om det å være PTS, og fortsett hele veien gjennom en
fullstendig håndtering. Din håndtering innebærer at du skal sjekke
med personen igjen, og lede ham til å legge seg på et nivå med «det er
fint vær og jeg har det bra», inntil han har beveget seg fra å være effekt
av undertrykkelsen til å være lett årsak over den.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

Det å vite hva som forårsaker tilbøyelig-
heten til sykdommer, og den eksakte
grunnen til at noen mennesker gjør det bra
i livet en stund, og deretter gjør det dårlig,
har betydd enormt mye i manges liv.

Folk som anvender L. Ron Hubbards
oppdagelser, tyr ikke til stoffer for å lette
på stress og uro, og trenger ikke å skjule
symptomene med medisiner. Det apatiske
rådet om at man er nødt til å leve med
sin tilstand, viker for effektiv handling.
Sykdommer, skader og tabber av alle slag
er forårsaket - og ikke av en kjemisk
ubalanse i hjernen. Ensidige fysiske til-
nærmingsmåter for å løse ikke-optimale
tilstander, altså slike som ikke inkluderer
selve individet, vil alltid komme til kort.
Mer enn 80 prosent av dem som
anvender L. Ron Hubbards teknologi om
undertrykkelse, er nesten aldri borte fra
arbeidet pga. sykdom. Ingen bruker

narkotika. Det følgende er vitnesbyrd om
det faktum at man kan leve livet uten
undertrykkelse, sykdommer og ulykker.

Etter å ha brukt år på å håndtere et
fysisk problem, ble en advokatsekretær
fra St. Louis endelig hjulpet av en venn
som rådet ham til å studere Hubbards
data vedrørende sykdommer og under-
trykkelse.

«Å, for en lettelse! Jeg har brukt tusener
av kroner på å finne ut hva som feiler
nyrene mine. Vel, nå vet jeg hva slags effekt
en person kan ha på kroppen sin når han er
i omgivelser som holder ham nede, eller hvis
han er knyttet til en person som konstant
sier at han ikke er noe verdt for seg selv eller
andre. Ved å finne ut om denne teknologien
fikk jeg virkelig øynene opp for det faktum
at jeg hadde levd sammen med noen som
hadde ødelagt livet mitt i mange år. Jeg
var ute av stand til å se dette før, fordi jeg var
midt inne i en tornado, kunne man si, og
var blitt en del av den forvirringen. Det er
virkelig en lettelse å ikke lenger føle at jeg
befinner meg på en berg-og-dal-bane, at jeg er
lykkelig i det ene øyeblikket og fullstendig
desperat i det neste. Og tro ikke at du kan
begynne å kjede deg ved å føle deg ’oppe’
mesteparten av tiden – tro meg, det er mye
bedre enn å befinne seg på en berg-og-dal-
bane som er fullstendig ute av kontroll, og
bli kontrollert av en annen!»

En kvinne fra California hadde mistet
mannen sin. Til tross for at hun tidligere
hadde vært en glad person, hadde hun nå
problemer i livet og med andre mennesker.

FRAVÆR I ARBEIDSLIVET

Fravær pga. sykdom 
eller skader koster 
økonomien 
milliarder i tapt 
produksjon og 
helseutgifter. 
Sammenlignet med 
det nasjonale 
gjennomsnittet 
mister de som 
anvender Scientologi 
bare en brøkdel av 
arbeidstiden.

5

ANTALL

FRAVÆRSDAGER PÅ 
GRUNN AV SYKDOM 
ELLER SKADE

0,2

Scientologers
gjennomsnitt

USAs nasjonale
gjennomsnitt
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Hun ønsket seg en ny mann og en ny
familie, men hadde ikke klart å oppnå
dette. I stedet brukte hun mesteparten av
livet sitt i firmaet som hun arbeidet for.
Imidlertid begynte hun etter hvert å avsky
arbeidet sitt, og hadde vært syk og borte
fra arbeidet i ukevis. Livet forsvant fra
henne, og hun var blitt så deprimert at
hun vurderte å oppsøke en psykiater.
Søsteren hennes ble bekymret da hun
hørte dette, og bestemte seg for å anvende
teknologien om undertrykkelse før psyki-
ateren fikk fatt i henne.

«Etter å ha gjennomgått materialet om
den antisosiale personligheten innså søsteren
min at sjefen for firmaet der hun arbeidet,
var en undertrykkende person, og ikke bare
var årsaken til hennes umiddelbare
problemer, men også årsaken til at mannen
hennes ble syk og døde. Hun så hvordan
sjefen hadde utnyttet henne og mannen til
sin egen fordel, og nå invaliderte henne.
Med sin uetiske oppførsel hadde han også
nesten ødelagt ekteskapet til et annet par.

Søsteren min var forbløffet over den
lettelsen hun følte da hun erkjente dette, og ble
straks årsak over situasjonen. Hun snakket
med sjefen sin og fortalte ham nøyaktig hva
hun så at han gjorde, og sluttet i jobben.

Kort tid etter dette fikk jeg et brev fra
søsteren min som fortalte at hun hadde fått
en ny jobb, og hun var overlykkelig over å

fortelle meg at hun skulle gifte seg. Fem år
senere har hun familie og er lykkelig, og
gjør det bra i livet.»

Farens nye ekteskap betydde ulykke for
en ung pike fra Nevada, ettersom hun
ikke kom bra overens med sin nye stemor.
Etter hvert som årene gikk, kom det til et
punkt hvor piken følte at det ikke var noe
håp for forholdet deres, så hun rømte
hjemmefra som attenåring etter en vond
krangel med stemoren. Dette opprørte
resten av familien, ettersom piken og faren
hadde hatt et nært forhold til hverandre.
En stund senere lærte hun om L. Ron
Hubbards oppdagelser om undertrykkende
personer, og ved å anvende denne tekno-
logien håndterte hun situasjonen.

«Min stemor hadde vært alkoholiker,
og hadde vært under behandling av psyko-
loger og psykiatere i årevis for å forsøke å
håndtere denne situasjonen. Deres ’hånd-
tering’ var å gi henne stoffer og å fortelle
henne hva hun skulle tenke og gjøre i livet
sitt. Som et resultat av dette var hennes syn
på livet trist og negativt. Til slutt oppdaget
jeg teknologien om undertrykkende perso-
ner. Jeg fant ut hvem som hadde undertrykt
stemoren min, og lærte hvordan jeg kunne
hjelpe henne. I dag går hun ikke lenger til
psykiater, drikker overhodet ikke, og er full-
stendig glad og fornøyd! Etter alle disse
årene er jeg veldig stolt over at vi er en
lykkelig familie.»

35



About the Author

ORDLISTE
aberrasjon: et avvik fra rasjonell tanke eller atferd;
irrasjonell tanke eller oppførsel. Aberrasjon betyr
grunnleggende sett å feile, å gjøre feiltakelser, eller mer
spesifikt å ha fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet
brukes også i sin vitenskapelige betydning. Det betyr
avvik fra en rett linje. Hvis en linje skulle gå fra A til B,
ville den, hvis den var aberrert, gå fra A til et annet
punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet
punkt, til et annet punkt, og til slutt ende opp på B.
Forstått på denne måten ville det også bety manglende
retthet eller å se ting forvridd, som for eksempel når en
mann ser en hest, men tror han ser en elefant. Aberrert
oppførsel ville være gal oppførsel, eller oppførsel som
ikke er fornuftig. Aberrasjon står i opposisjon til mental
sunnhet, som ville være dens motsetning. Fra latin
aberrare, å vandre fra; latin, ab, bort, errare, å vandre.
aberrert:  ikke basert på fornuft, avviker fra rasjonell
tanke eller atferd. Se også aberrasjon i denne ordlisten.
berg-og-dal-bane, å kjøre:  å bli bedre og så verre – en
person blir bedre, blir verre, blir bedre, blir verre.
Utrykket stammer fra navnet på berg-og-dal-banen i
en fornøyelsespark, som går oppover og så går bratt
nedover.
handlingssyklus:  rekkefølgen som en handling går
gjennom, hvor handlingen blir startet, blir fortsatt så
lenge som det er påkrevd, og så blir fullført som planlagt.

invalidering: det å gjendrive, nedvurdere, diskreditere 
eller fornekte noe en annen holder for å være et faktum.
kommunikasjonslinje:  veien som en kommunikasjon
beveger seg på fra en person til en annen.
konfrontere:  stå ansikt til ansikt med uten å vike
tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk
evnen til komfortabelt å være der og oppfatte med sansene.
nåtid: den tiden som er nå, og som blir fortid like raskt
som den blir observert. Det er et uttrykk som brukes
løselig om omgivelsene som eksisterer nå.

potensiell kilde til vanskeligheter: en person som på en
eller annen måte er forbundet med og negativt påvirket
av en undertrykkende person. En slik person kalles en
potensiell kilde til vanskeligheter, fordi han kan gi seg selv
og andre en masse vanskeligheter.

prosess: en eksakt handlingsrekkefølge eller serie
med instruksjoner, gjort for å oppnå et ønsket resultat.

prosessing: en spesiell form for personlig rådgivning,
unik for Scientologi, som hjelper et individ til å se på sin
egen eksistens og forbedrer dets evne til å konfrontere
hva det er og hvor det er. Prosessing er en presis, nøye
systematisert aktivitet med nøyaktige prosedyrer.
PTS:  forkortelse for potensiell kilde til vanskeligheter
(eng. potential trouble source). Se potensiell kilde til
vanskeligheter i denne ordlisten.

restimulert:  påvirket av restimulering, reaktiveringen
av et minne om en ubehagelig opplevelse i fortiden, på
grunn av lignende omstendigheter i nåtid som minner
om fortidens omstendigheter.

Scientologi:  en anvendt religiøs filosofi utviklet av
L. Ron Hubbard. Det er studiet og håndteringen av ånden
i forhold til seg selv, universer og annet liv. Ordet Scientologi
kommer fra det latinske ordet scio, som betyr «å vite»,
og det greske ordet logos, som betyr «ordet eller den ytre
formen som den indre tanken uttrykkes og gjøres kjent
gjennom». Følgelig betyr Scientologi å vite om å vite.

SP: forkortelse for det engelske suppressive person
(undertrykkende person). Se undertrykkende person
i denne ordlisten.

undertrykkende person:  en person som har et distinkt
sett med kjennetegn og mentale holdninger som får ham
til å undertrykke andre mennesker i sin nærhet. Dette er
personen som med hensikt oppfører seg på en katastrofal
måte. Kalles også antisosial personlighet.
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OM
L. RON 
HUBBARD

an ble født i Tilden, Nebraska den
13. mars 1911, og hans vei med
oppdagelser og hengivenhet overfor

sine medmennesker begynte i ung alder.
Innen han var 19 år gammel, hadde han
reist mer enn 400.000 km, og undersøkt
kulturene på Java, i Japan, India og på
Filippinene.

Da han vendte tilbake til De forente stater
i 1929, gjenopptok Ron sin formelle utdannelse
og studerte matematikk, ingeniørfag og det
den gang nye feltet kjernefysikk – som alt
sammen ga ham viktige verktøy for videre
forskning. For å finansiere denne forskningen,
innledet Ron en litterær karriere tidlig på
1930-tallet, og ble snart en av de mest leste
forfatterne av populær skjønnlitteratur.
Men han mistet aldri sitt primære mål av
syne, og fortsatte sin hovedforskning
gjennom omfattende reisevirksomhet og
ekspedisjoner.

Da annen verdenskrig begynte, gikk han
inn i De forente staters marine som
løytnant, og tjenestegjorde som leder for
antiubåtkorvetter. Han ble diagnostisert
som permanent ufør i 1945, etter å ha blitt
delvis blind og lam etter skader han pådro
seg i kamp. Ved å anvende sine teorier om
sinnet, var han imidlertid i stand til ikke
bare å hjelpe sine medsoldater, men også til
å gjenvinne sin egen helse.

Etter ytterligere fem år med intensiv
forskning ble Rons oppdagelser presentert

for verden i Dianetikk: Den moderne vitenskap
om mental sunnhet. Som den første populære
håndboken om menneskesinnet som
uttrykkelig var skrevet for mannen i gaten,
innvarslet Dianetikk en ny tidsalder av håp
for menneskeheten og en ny livsfase for
bokens forfatter. Han sluttet imidlertid ikke
å forske, og etter hvert som gjennombrudd
etter gjennombrudd omhyggelig ble
systematisert på slutten av 1951, ble den
anvendte religiøse filosofien Scientologi
født.

Fordi Scientologi forklarer hele livet, finnes
det ingen side ved menneskets eksistens
som L. Ron Hubbards påfølgende arbeid
ikke rettet seg mot. Han skiftet på å bo i USA
og i England, og hans fortsatte forskning
frembrakte løsninger på slike sosiale onder
som synkende utdannelsesstandarder og
stoffmisbruk av epidemiske proporsjoner.

Alt i alt består L. Ron Hubbards arbeider
om Scientologi og Dianetikk av førti
millioner ord, i innspilte foredrag, bøker og
skrifter. Til sammen utgjør disse arven etter
en livstid som endte den 24. januar 1986.
Men L. Ron Hubbards bortgang representerte
på ingen måte noen avslutning; for med ett
hundre millioner av hans bøker i sirkulasjon,
og millioner av mennesker som daglig
anvender hans teknologi for forbedring,
kan man virkelig si at verden fremdeles
ikke har noen bedre venn. n

H
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